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Anlægsregnskab 2017 vedr. modernisering af Svanehuset (2013-0262239) 
 
Projektnavn: Carl Nielsens Alle 39A, Svanehuset 

Bevillingsnr.: 355053779 

Afleveringsdato: 21-04-2015 

Ibrugtagningsdato: 28-04-2015 

Projektbeskrivelse: Modernisering af Svanehuset 
Svanehuset er et botilbud for børn med multiple handicaps. Der er 
udført forbedring af de fysiske rammer for Svanehusets børn og 
personale ved udbygning og ombygning samt etablering af ny udvendig 
elevator. 

Regnskab 
Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr. 
Bevilling Bevilling  Forbrug Afvigelse 
BR 13-03-2014, pkt. 24 9.604   
BR 13-03-2014, pkt. 24. 
Regnskabsforklares af 
Socialforvaltningen 

-182   

I alt (Byggeri København) 9.422 8.006 1.416 
 
Forklaring af regnskabsresultatet 
 Sæt kryds  

Uddybende bemærkninger Ændringer Ja Nej 
Aktivitetsændringer i forhold 
til oprindelig bevilling 

 X 
 

Omkostningsændring 
X  

Mindreforbruget skyldes gunstig licitation samt 
færre uforudsete udgifter end budgetteret 

Tidsforskydninger  X  

 
Registrering i anlægskartoteket 

Nr. 
*1) 
Forbrug 

*2) 
Heraf indregnet 
værdi i 
anlægskartoteket 

Type 
Levetid 
i år 

*3) 
Indregningsdato 

1 6.669 0 - -  - 

2 1.000 
1.000 

 
001 Bygninger, 
elevator 

30 01-05-2015 

3  850 
001 Bygninger, 
renovering 

15 01-05-2015 

I alt 7.669 1.850       
 



 
 

  

Projektet optages i anlægskartoteket med den del som vedrører nyetablering af elevator. 
Jævnfør Københavns Kommunes vejledning til registrering af aktiver i anlægskartoteket, 
optages projektet endvidere i anlægskartoteket med 15 % af de samlede udgifter, fordi der er 
tale om renoveringsarbejder i eksisterende ejendom. Den registrerede levetid er angivet ud fra 
et skøn over den tilbageværende levetid på ejendomme. Den konkrete resterende levetid vil 
blive korrigeret i forbindelse med årsregnskabet. Øvrige udgifter medtages ikke i 
anlægskartoteket, fordi de vedrører ombygningsarbejder i eksisterende ejendom.  
 

1)Forbrug til registrering i anlægskartoteket 

Alle typer af udgifter vedrørende det i anlægskartoteket indregnede anlægsarbejde er 
medtaget. Herunder interne administrationsbidrag til Byggeri København, rådgiverhonorarer, 
diverse varekøb og tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer som ibrugtagningstilladelse mv. 
 
2) Indregnet værdi i anlægskartoteket  

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en 
forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte 
værdi.  
 
3) Indregningsdato i anlægskartoteket 

Indregning af aktivet sker fra ibrugtagningstidspunktet. 
 
 
 

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen 

 
Kopi sendt til: 
Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk 
 
Bestiller:  Socialforvaltningen, Att.: Vicekontorchef Nis Kasper Pedersen, 

FY7Y@sof.kk.dk  

mailto:FY7Y@sof.kk.dk

